
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  ششٔغ انقٛذ: 

أٌ ٚكٌٕ انطبنب حبصم ػهٙ دسجت انبكبنٕسٕٚط فٙ انتًشٚط بتقذٚش   - 

جٛذ فٗ يبدة انتخصص يٍ ئحذ٘ انجبيؼبث انًصشٚت أٔ ػهٙ دسجت يؼبدنت 

 .أٔ انحصٕل ػهٗ دسجت دبهٕو انذساعبث انؼهٛب بتقذٚش جٛذ ػهٗ االقم

 يٕاػٛذ انقٛذ ٔانذساعت : 
 .يٍ كم ػبوٚتى انقٛذ نذسجت انًبجٛغتٛش يٍ أٔل يبٕٚ حتٗ اخش اغغطظ 

 يذة َٔظبو انذساعت ٔتغجٛم انًقشساث : 
 . أعبٕػب15تُقغى انذساعت انٗ حالث فصٕل دساعٛت يذة كم يُٓب -  

فصم - انفصم انذساعٗ االٔل ٔٚشًم دساعت تًٓٛذّٚ نجًٛغ انًتقذيٍٛ -

دساعٗ حبَٗ ٔحبنج ٔٚشًم دساعت تخصصٛت فٗ فشع انتخصص 

 . انتًشٚعٗ

 عبػت يؼتًذة كحذ أقصٙ إلحذ٘ 60ٚجب ػهٙ انطبنب أٌ ٚغجم - 

تخصصبث انًبجغتٛش فٗ ػهٕو انتًشٚط يتعًُّ انًقشساث االختٛبسٚت 

 30 عبػت يؼتًذة نهذساعت انتًٓٛذٚت نهفصم انذساعٗ األٔل 12ٔٔتشًم

عبػت يؼتًذة نهفصم انذساعٗ انخبَٗ ٔانخبنج نهذساعت انتخصصٛت ٔٚعبف 

 عبػت يؼتًذة يتصهت الػذاد سعبنت انًبجغتٛش ػهٗ أٌ ٚكٌٕ 18انٛٓب 

 يٕظٕع انشعبنت ظًٍ خطت أبحبث انقغى انًختص
 ششٔغ انحصٕل ػهٗ دسجت انًبجٛغتٛش: 

ٚحصم انطبنب ػهٗ دسجت انًبجغتٛش فٗ احذٖ فشٔع انتخصص - 

انتًشٚعٗ ئرا أتى دساعت جًٛغ انًقشساث انًحذدة نهذساعت انتًٓٛذٚت 

ٔيقشساث انًبجغتٛش نهفصم انذساعٗ األٔل ٔانخبَٗ بُجبح ٔبًتٕعػ َقبغ 

ٔ سعبنت   يُشٕس يٍ انشعبنّٔتقذيّ ببحج.  2.00CGPAال ٚقم ػٍ 

 .يقبٕنّ يٍ نجُت تقٛٛى ٚشكهٓب انقغى
 دسجت انًبجغتٛش انقغىو 

 

1 

 دسجت انًبجغتٛش فٗ انتًشٚط انببغُٗ انجشاحٗ تًشٚط ببغُٗ جشاحٗ

 دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط انحبالث انحشجت

تًشٚط االيٕيت  2

 ٔأيشاض انُغبء
 دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط االيٕيت ٔأيشاض انُغبء

 

 دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط األغفبل تًشٚط األغفبل 3

دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط االغفبل حذٚخٗ انٕالدة  

دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط االغفبل رٖٔ انحبالث انحشجت 

 

2 

تًشٚط َفغٗ ٔصحت 

 َفغٛت
 دسجت انًبجغتٛش فٗ انتًشٚط انُفغٗ ٔانصحت انُفغٛت

 

5 

 دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط صحت انًجتًغ ٔ انبٛئت تًشٚط صحت انًجتًغ

 دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط صحت االعشة

دسجت انًبجغتٛش فٗ تًشٚط انصحت انًُٓٛت  

 دسجت انًبجغتٛش فٗ اداسة انتًشٚط أداسة انتًشٚط 3

 

 

         
 بشايج 

 انذساعبث انؼهٛب

بُظبو انغبػبث انًؼتًذة 

 كهٛت انتًشٚط جبيؼت ػٍٛ شًظ

 

 

 

 ػًٛذ انكهبت

عهٕ٘ عًٛش أحًذ / د .ا

 ٔكٛم انكهٛت نهذساعبث انؼهٛب ٔانبحٕث

 عٓبو جشجظ ساغب/ د .ا

 
Tele: o224347098                      Fax: 0224861277 

             Website: http://nursing.asu.edu.eg 

 
  ششٔغ انقٛذ: 

أٌ ٚكٌٕ انطبنب حبصم ػهٗ دسجت انًبجغتٛش فٗ يبدة انتخصص   - 

بتقذٚش جٛذ ػهٗ األقم يٍ احذٖ انجبيؼبث انًصشٚت أٔ ػهٗ دسجت يؼبدنت 

  فٗ حبنت انذساعت بُظبو انغبػبثCGPA  2.7أ بًؼذل تشاكًٗ .نٓب
  انًؼتًذة

 يٕاػٛذ انقٛذ ٔانذساعت : 
 .يٍ كم ػبوٚتى انقٛذ نذسجت اانكتٕساة يٍ أٔل يبٕٚ حتٗ اخش اغغطظ 

 يذة َٔظبو انذساعت ٔتغجٛم انًقشساث : 
 أعبٕػب ٔتشًم 15تُقغى انذساعت انٗ فصهٍٛ دساعٍٛ يذة كم يُٓب  

 . دساعت تخصصٛت فٗ فشع انتخصص فٗ انتًشٚط

 عبػت يؼتًذة كحذ أقصٙ إلحذ٘ 60ٚجب ػهٙ انطبنب أٌ ٚغجم 

تخصصبث انذكتٕساِ فٗ ػهٕو انتًشٚط يتعًُّ انًقشساث االختٛبسٚت 

عبػت نهفصم انذساعٗ 12) نهذساعت انتخصصٛت  عبػت يؼتًذة30ٔتشًم 

 عبػت يؼتًذة 30ٔٚعبف انٛٓب  ( عبػت نهفصم انذساعٗ انخب18َٗاألٔل ٔ

حى ٚجتبص انطبنب االيتحبٌ انشبيم نذسجت . الػذاد سعبنت انذكتٕساِ

 .انذكتٕساِ فٙ يبٕٚ أ َٕفًبش يٍ كم ػبو

 ششٔغ انحصٕل ػهٗ دسجت انذكتٕساة: 
ٚحصم انطبنب ػهٗ دسجت انذكتٕساِ فٗ ػهٕو انتًشٚط فٗ فشع انتخصص   -

ئرا أتى دساعت جًٛغ يقشساث انذكتٕساِ فٗ انفصم انذساعٗ األٔل ٔانخبَٗ 

بحخٍٛ يٍ ٔتقذيّ .  2.00CGPAبُجبح ٔبًتٕعػ َقبغ ال ٚقم ػٍ 

ٔقبٕل انشعبنّ يٍ نجُت تقٛٛى  .انشعبنّ ٔاحذ يُشٕس ٔ االخش يقبٕل نهُشش

 .ٚشكهٓب انقغى ٔ أٌ ٚجتبص بُجبح االيتحبٌ انشبيم فٙ انتًشٚط 

 

 دسجت انًبجغتٛش انقغىو 

 

1 

 دسجت انذكتٕساة فٗ تًشٚط انحبالث انحشجت تًشٚط ببغُٗ جشاحٗ

 دسجت انذكتٕساة فٗ انتًشٚط انببغُٗ انجشاحٗ

تًشٚط االيٕيت  2

 ٔأيشاض انُغبء
 دسجت انذكتٕساة فٗ تًشٚط االغفبل رٖٔ انحبالث انحشجت

 تًشٚط األغفبل دسجت انذكتٕساة فٗ تًشٚط األغفبل 3
 دسجت انذكتٕساة فٗ تًشٚط االغفبل حذٚخٗ انٕالدة

 االيٕيت ٔأيشاض انُغبءدسجت انذكتٕساة فٗ تًشٚط 
 

2 

تًشٚط َفغٗ ٔصحت 

 َفغٛت
 دسجت انذكتٕساة فٗ انتًشٚط انُفغٗ ٔانصحت انُفغٛت

 

5 

 دسجت انذكتٕساة فٗ تًشٚط صحت انًجتًغ ٔانبٛئت تًشٚط صحت انًجتًغ

االعشة  دسجت انذكتٕساة فٗ تًشٚط صحت

 دسجت انذكتٕساة فٗ ئداسة انتًشٚط أداسة انتًشٚط 3
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     اٌ انذساعبث انؼهٛب بكهٛت انتًشٚط 

جبيؼت ػٍٛ تًخم شًظ حجش انضأٚت 

ٔانشكٛضة االعبعٛت نتطٕٚش انتؼهٛى 

ٔانبحج انؼهًٗ نالستقبء  بًغتٕٖ 

جٕدتّ نتغبٚش انتطٕساث انؼهًٛت  

انحذٚخّ ٔانًُبفغت انؼبنًٛت فٗ عٕق  

.             انؼًم انذاخهٗ ٔانخبسجٗ

 

 
جبيؼت – تتعًٍ الئحت انذساعبث انؼهٛب فٙ كهٛت انتًشٚط       

ػٍٛ شًظ انتفبصٛم انخبصت بًغًٛبث انذسجبث انؼهًٛت انتٙ 

تًُحٓب انجبيؼت ٔششٔغ االنتحبق ببنذساعبث انؼهٛب ٔيتطهببث 

انحصٕل ػهٗ كم دسجت ػهًٛت ببإلظبفت ئنٗ انًذد انًحذدة 

 .نهحصٕل ػهٗ كم يُٓب 

 
 

يج اسؤٚت بش

انذساعبث انؼهٛب فٗ 

ػهٕو انتًشٚط ْٗ 

انتًٛض فٗ انتؼهٛى 

انتًشٚعٗ ٔانبحج 

انؼهًٗ يٍ خالل 

انتشكٛض ػهٗ 

أحتٛبجبث ٔيشبكم 

. انًجتًغ

 
 
 
 
 

 
يج انذساعبث انؼهٛب اْذف بشث

انٗ أػذاد كٕادس تًشٚعٛت 

يإْهت ػهًٛب ٔبحخٛب 

بًغتٕٚبث يُٓٛت يتؼذدة قبدسة 

ػهٗ االداء انجٛذ ٔانًتًٛض 

ًٔٚكُٓى يٍ انتًُٛت انزاتٛت 

انقٛبدٚت فٗ انًُّٓٛ ٔنًٓبستٓى 

يختهف يجبالث تخصصبتٓى 

فٗ انتؼهٛى ٔاالداسة انتًشٚعٛت 

ٔانتأكٛذ ػهٗ سفغ كفبئتٓى فٗ 

انتؼبيم انًشٌ يغ االحتٛبجبث 

ٔانًشبكم انًتغٛشة نالفشاد 

 .ٔانًجًٕػبث ٔانًجتًغ
 

 
 
 
 
 

 

                     

 

       

 

        

 
  ششٔغ انقٛذ: 

أٌ ٚكٌٕ انطبنب حبصم ػهٙ دسجت انبكبنٕسٕٚط فٙ انتًشٚط - 

 يٍ ئحذ٘ انجبيؼبث انًصشٚت أٔ ػهٙ دسجت يؼبدنتبتقذٚش ػبو يقبٕل 
 يٕاػٛذ انقٛذ ٔانذساعت : 

يٍ ٚتى انقٛذ نهذبهٕو انذساعبث انؼهٛب  يٍ أٔل يبٕٚ حتٗ اخش ٕٚنٕٛ 

 .كم ػبو

 يذة َٔظبو انذساعت ٔتغجٛم انًقشساث : 
يذة انذساعت نُٛم دبهٕو انذساعبث انؼهٛب فٗ انتًشٚط عُت -

  ( شٓش12)دساعٛت 

 أعبٕػب 15تُقغى انذساعت انٗ فصهٍٛ دساعٍٛٛ يذة كم يًُٓب - 

ببالظبفت , ٔتشًم دساعت تخصصٛت فٗ فشع انتخصص فٗ انتًشٚط

انٗ انفصم انذاسعٙ انخبنج انزٖ  انطبنب تذسٚب تطبٛقٗ أكهُٛٛكٗ 

 . أعبٕع  أخش16ٖنًذة 

 عبػت يؼتًذة كحذ أقصٙ 30ٚجب ػهٙ انطبنب أٌ ٚغجم  - 

 عبػت نهذساعت 24إلحذ٘ تخصصبث دبهٕو انذساعبث انؼهٛب ٔتشًم 

 عبػبث 6 ٔٚعبف انٛٓب انتخصصٛت يتعًُّ انًقشساث االختٛبسٚت

 .نهتذسٚب انتطبٛقٗ االكهُٛٛكٗ

 ششٔغ انحصٕل ػهٗ دسجت دبهٕو انذساعبث انؼهٛب: 
ٚحصم انطبنب ػهٗ دبهٕو انذساعبث انؼهٛب فٗ فشع انتخصص ئرا أتى  

دساعت جًٛغ يقشساث دبهٕو انذساعبث انؼهٛب بُجبح ٔبًتٕعػ َقبغ ال 

 . CGPA 2.00 ٚقم ػٍ
 دسجت  انذبهٕو انقغى 

 

 

 

1 

تًشٚط ببغُٗ 

 جشاحٗ

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط انحبالث انحشجت

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط انؼًهٛبث ٔانجشاحت

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط يشظٙ األٔساو

دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط يشظٗ انكهٗ ٔاإلعتصفبء 

انكهٕٖ 

دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط صساػت االػعبء ٔانخالٚب 

انجزػٛت 

 

2 
تًشٚط االيٕيت 

 ٔأيشاض انُغبء

 دسجت انذبهٕو فٗ انقببنت

دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط انُغبء ٔانتٕنٛذ 

 

3 
 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط االغفبل حذٚخٗ انٕالدة تًشٚط األغفبل

دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط االغفبل رٖٔ انحبالث انحشجت 

دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط االغفبل انًصببٍٛ بأيشاض انذو 

ٔانغشغبٌ 

تًشٚط َفغٗ  4

 ٔصحت َفغٛت

 دسجت انذبهٕو فٗ انتًشٚط انُفغٗ ٔانصحت انُفغٛت

تًشٚط صحت  5

 انًجتًغ

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط صحت انًجتًغ ٔانبٛئت

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط انصحت انًذسعٛت

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط انصحت انًُٓٛت 

 دسجت انذبهٕو فٗ اداسة انًُشأث انصحٛت ٔانتؼهًٛٛت أداسة انتًشٚط 6

دبهٕيبث  7

 ػبيت

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط انطٕاسٖء ٔ اإلصبببث

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط صحت االعشة 8

 دسجت انذبهٕو فٗ تًشٚط صحت انًغٍُٛ 9

 

 

 
  ششٔغ انقٛذ: 
أٌ ٚكٌٕ انطبنب حبصم ػهٙ دسجت انبكبنٕسٕٚط فٙ انتًشٚط يٍ   - 

خشٚجٗ انكهٛبث يٍ ئحذ٘ انجبيؼبث انًصشٚت أٔ ػهٙ دسجت يؼبدنت أٔ 

 انؼًهٛت 

 يٕاػٛذ انقٛذ ٔانذساعت : 
 .يٍ كم ػبوٚتى انقٛذ نهذبهٕو انًُٓٗ يٍ أٔل يبٕٚ حتٗ اخش ٕٚنٕٛ 

 يذة َٔظبو انذساعت ٔتغجٛم انًقشساث : 
  ( شٓش12)يذة انذساعت نُٛم انذبهٕو انًُٓٗ عُت دساعٛت - 

ٔتشًم  أعبٕػب 15انٗ فصهٍٛ دساعٍٛٛ يذة كم يًُٓب تُقغى انذساعت - 

دساعت تخصصٛت فٗ فشع انتخصص فٗ احذٖ يجبالث انشػبٚت انصحٛت, 

ببالظبفت انٗ  انفصم انذساعٗ انخبنج انزٖ ٚإدٖ انطبنب تذسٚب تطبٛقٗ 

 . أعبٕع  أخش15ٖأكهُٛٛكٗ نًذة 

 عبػت يؼتًذة كحذ أقصٙ إلحذ٘ 30ٚجب ػهٙ انطبنب أٌ ٚغجم -

 عبػت يؼتًذة نهذساعت انتخصصٛت 24تخصصبث انذبهٕو انًُٓٗ ٔتشًم 

  عبػبث نهتذسٚب6 ٔٚعبف انٛٓب يتعًُّ انًقشساث االختٛبسٚت

 ًُٗٓششٔغ انحصٕل ػهٗ دسجت انذبهٕو ان: 
ٚحصم انطبنب ػهٗ دبهٕو انذساعبث انًُٓٛت فٗ فشع انتخصص ئرا أتى  

دساعت جًٛغ انًقشساث انًحذدة نهذساعت نهذبهٕو بُجبح ٔبًتٕعػ َقبغ ال ٚقم 

 CGPA 2.00ػٍ 

  
 انذبهىو انًهنً انقسىو 

1 
تًريط باطنً 

 جراحً

 انذبهىو انًهنً فً تكنىنىجيا انتعقيى انًركزي

2 
تًريط االيىيت 

 وأيراض اننساء

 انذبهىو انًهني في انصحت انجنسيت

 روي االحتياجاث انخاصت انذبهىو انًهنً فً رعايت األطفال تًريط األطفال 3

 

4 

تًريط نفسً 

 وصحت نفسيت

 انذبهىو انًهنً فً االرشاد اننفسً

 انذبهىو انًهنً فً سىء استخذاو انًىاد انًخذرة وانعقاقير

5 
تًريط صحت 

 انًجتًع

 انذبهىو انًهنً فً رعايت صحت انًسنين

 

6 

انذبهىو انًهنً فً ادارة انًىارد انبشريت  أدارة انتًريط

 انذبهىو انًهنً فً ادارة انًستشفياث

7 

دبهىياث عاو 

انذبهىو انًهنً فً االسعافاث االونيت 

انبهىو انًهني في تىكيذ انجىدة            8

 انذبهىو انًهنً فً انتحكى فً انعذوي  9

    انذبهىو انًهنً فً انتأهيم انصحي  10

 انذبهىو انًهنً فً االرشاد و انتثقيف انصحً 11

12 
انذبهىو انًهنً فً انتعهيى االكهينيكً فً انًنشأث انصحيت 

وانتعهيًيت 

 

 

 




